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INFORMÁCIE O VÝROBKU A NÁVOD NA POUŽITIESK

Rozhodli ste sa správne pre kúpu tohto výrobku.

Pred prvým použitím

Pre zachovanie kvality riadu, je nutné dodržať nasledujúce 
odporúčania. Vyberte riad z krabice a odstráňte všetok 
obalový materiál (vrátane prípadnej adhéznej fólie, 
samolepky, papieru, atď.) z plochy. Pred prvým použitím  
umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami v horúcej
 vode s pridaním saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou  
a utrite do sucha, prípadne nechajte vyschnúť. Vnútornú plochu 
pomocou obrúska zľahka natrite tukom alebo olejom.       

Použitie

Riad môžete používať na rôznych zdrojoch tepla – indukčné 
dosky, sklokeramické dosky, elektrické platne, plyn, halogén. 
Pri plynovej varnej doske odporúčame použitie liatinovej 
rozptylovacej platničky plameňa z dôvodu jednoduchšej 
údržby strieborného dna.     

Popis výrobku

• Vysoká kvalita hliníku (3003 Al.)
• Kované hliníkové telo pre trvalé užívanie a efektívny rozvod tepla.
• Nepriľnavý keramický vnútorný povrch pre varenie aj bez
 tuku a rýchly rozvod tepla
• Odolnosť voči vysokým teplotám
• Neobsahuje toxické látky PTFE a PFOA – ekologický
 keramický povrch
• Ľahká údržba a čistenie
• Pri prehriatí sa nevyparujú žiadne toxické výpary
• Vhodné na všetky typy platní (indukčné, sklokeramické,
 elektrické platničky, plyn, halogén)

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 
Počas používania sa nedotýkajte riadu (okrem plastových držadiel), pretože je HORÚCI! Pri manipulácii používajte ochranné rukavice! Obzvlášť dávajte 
 pozor na to, aby sa riadu nedotýkali deti a nesvojprávne osoby!
Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu plastovej rukoväti alebo viečka, napr. pri umiestnení rukoväti do blízkosti horáku, steny rúry apod.
Pri použití ostrých kovových predmetov (napr. nôž, vidlička) môže dôjsť k poškodeniu (poškrabanie, prerezanie) povrchu.
Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žeravé čistiace prostriedky na rúry).
Pri neopatrnej manipulácii (napr. s viečkom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (odtlčením).
Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla, môže dôjsť k poškodeniu povrchu (spálenie).

ECOLÓGIA
Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácia. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. Igelitové vrecúško odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia.

Kupujúci bol zoznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.  


